pátek - restaurant Kabinet

NA ROZVOZ JÍDEL PROSÍM VOLEJTE do 10hod.
na tel. č. 222 588 406 nebo 602 267 724
704.
600.
720.

0,25l Čočková polévka s pikantní klobásou
0,25l Krém z červené řepy
0,25l Silný vývar z hovězí oháňky s játrovou rýží a nudlemi

30,30,39,-

DOMÁCÍ LIMO: JAHODA // ANGREŠT 0,3l 30,SALÁTY:
673.

Okurkový salát

30,-

674.

COLESLAW salát

25,-

741.

Zeleninový salát s grilovaný kuřecím prsíčkem a BULGUREM

129,-

742.

Listový salát s cherry rajčaty, grilovaným HERMELÍNEM a
čerstvým ovocem ( jahody, borůvky, maliny ………….)
medovo-hořčicový dressing
::: s rozpečenou bagetkou + 10,-Kč :::
::: DOPORUČUJEME :::

129,-

800.

Námi namíchaný HOVĚZÍ TATARÁČEK s kapary a cognackem,
topinky

119,-

613.

85,130g Grilovaný hermelín v anglické slanině, vařené pažitkové brambory
::: doporučujeme s domácí tatarskou omáčkou nebo brusinkami 10,-Kč :::

994.

150g Hovězí guláš, bramboráčky ( NEBO houskové knedlíky )
95,::: maso z mladého býka plemene Charolais z našeho domácího chovu :::

253.

150g Chilli con carne s červenými fazolemi, jasmínová rýže
95,::: z MLETÉHO masa z mladého býka plemene Charolais z domácího chovu :::

942.

GYROS v pita chlebu, hranolky
( kuřecí prsíčka, ledový salát, rajčata, slanina, česnekový dresink )

109,-

860.

150g Kuřecí steak na grilu, smetanová žampiónová omáčka,
89,pečené půlky NOVÝCH brambor ( NEBO rýže // hranolky // bramborové pyré )

650.

150g Kuřecí SUPREME na krémovém dýňovém rizotu

119,-

992.

150g Grilovaná vepřová panenka, fazolové lusky na slanině,
bramborové pyré ( NEBO pečené půlky NOVÝCH brambor )

99,-

997.

250g Pstruh na másle, vařené brambory

149,-

621.

200g Smažené kuřecí řízečky, bramborové pyré
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

109,-

863.

150g Plec z divočáka se šípkovou omáčkou, bramborové pyré

149,-

TĚSTOVINY:
930.
Spaghetti s kuřecím masem, sušenými rajčaty, MOZZARELLOU
česnekem a bazalkou na olivovém oleji

95,-

Ze stálé nabídky:
608.
677.

100g Smažený sýr, vařené pažitkové brambory
Tatarská omáčka / Kečup / Brusinky

79,-

10,-

Čokoládová pěna s marinovanými višněmi 59,-

